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Almanya'da yaymlanan ayhk kültür ve sanat dergisi Kültür Avrupa'mn son sa
y1smda, uygarhgm besiginin Anadolu oldugu savm1 yeniden ortaya atan Luvi 

�st1rmalar1 Vakf1'mn c;ahsmalanm aktaran genis bir arast1rma yaz1s1 yaymland1. DERGiNiN sorumlu 
yönetmeni 
Osman <;utsay'm, 

Modem Avrupa'run 
Anadolu Korkusu 
ve Kaynakh ba§hkh 
yazismda, uygarhgm. 
be§iginin Anadolu 
ve Ege oldugu, ancak 
Batl'nm bu gen;egi 
örtmek i911 �aba 
harcachgi görü§ü 
savunuldu. 

.1·· /{,·.: .. ·.�
•)l�J,1-t\al'. :��� H.1rr ,� �ll 1 ,, ,,1 ., ... 

__ , .• --_Huri Irak; Resim,_ ,a!ih ve � denldemi 

Luvileri ve Luwiya'yi 

incelemek i�in bir valaf 
kurdu. Luwian Studies
(Luvi Ara§tlrmalar1) 
adh bu valaf, 'Ege'nin 
protohistorya ve 
eski Yakm Dogu 
ara§hrmalari 
uzmanlarmdan 
bazllari, Türkiye'nin 
batlsmda MÖ. 2. 
binytlda, bugüne kadär 
ihmal edilmi§ bir 
kültürün var oldugunu 
savunmu§tur. Ancak 
Luvi kültürünün 
varhgina i§aret 
eden bir�ok ipucu, 
sistematik olarak 
ara§tmlmaml§hr' 
görü§ünü savunuyor." 

Zürih'te ya§ayan 
jeoarkeolog Dr. 
Eberhard Zangger'in 
bulgu ve tezlerini 
yaZ1Sma kaynak alan 
gazeteci-yazar Osman 
<;utsay, bronz �agmda 
Batl Anadolu' da geli§mi§ 
bir uygarhk olan Luwiya 
ülkesi ve halkl Luviler1e 

• 8<1Un'de yme ilgin( bir "Tly•tJ• Bulupn„t' 
II Momentum'da postkomorlist kadin sanat�1lar ve •Htfo MÖther" 
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---· - TROYA'DA 
ilgili ara§hrma yapmak 
hedefiyle kurulan 
vaklfin görü§lerini, okurlarma 
§öyle yans1ttl:

"Uygarhgm be§igi bugünkü
Türkiye cografyas1ych
ve o cografya, i�erdigi
kültürlerle birlikte bugünkü

,unani�tan' dan �ok daha
onemliydi. Ancak modern

anlarda, Bah bu ger�egin
üzerini örtmek i911 �ok �aba
harcach. 1990'larda Atlantis
ve Troya'yi ili§kilendiren
gen� bir jeoarkeolog olan Dr.
Eberhard Zangger, Troya'nm
\l'e bulundugu bölgenin, Bronz
<;agi'nm en geli§kin uygarhgi
olmasma ragrnen, hak ettigi
arkeolojik ve tarihsel ilgiyi
görmedigi dü§üncesindeydi.
Zangger, Troya'nm
ashnda Atlantis' e kar§lhk
geldigini ileri süren kitabllll
yaymlaymca önce büyük

bir ilginin odagi oldu ama 
sonra Batlh arkeologlar, hatta 
Türkiye' deki meslekta§larlillil 
da tepkisiyle kar§Ua§tl. 
Troya'nm �evresindeki 
kanallarm bulunrnas1 i�in 
helikopterle özel öl�er 
yapllmas1 gerekiyordu. Ancak 
hem Troya kazllarlJll yöneten 
Prof. Manfred Korfmann 
hem de Prof. R. ilhan 
Kayan buna engel oldular. 
Avrupa ve Türkiye'deki 
arkeologlar, Zarmgger'in 
§arlatan oldugunu bile
ileri sürdüler. Ara§hrmalar1
hkanan Zangger; arkeolojiden
uzakla§arak 2000'lerde
Zürih'te dani§manhk
yapmaya ba§lach. Ancak,
Bau Anadolu' da varhgIDl
savundugu uygarhkla ilgili
tutkusu bitmemi§ ki, burada
ya§achgIDl dü§ündügü halk

iMHA EDiLDiLER 
"Ege Denizi ve �evresinde 

Ge� Bronz <;agi'na ait bilinen 
340 yerle§inl yerini gösteren 
bir harita hazirlayan valaf, 
'Anadolu'nun bahs1 �ok 
sayida kü� kralltlcla 
doluydu ve bunlar 
dogudaki Hititler ile 
Yunan yarimadasmdaki 
Mikerller arasmda bir ittifak 
sistemi olu§turmu§larch. 
MlSlr kayitlarma deniz 
kavimleri olarak giren 
ordular, Ban Anadolu'nun 
bu birle§ik prenslikleri 
ve kralltlclarma aitti. Bu 
deniz kavimlerini Luviler
ismi alhnda inceliyoruz.
Bunlarm dü§man Miken
ittifakl tarafmdan Troya'da 
imha edilen uygarhk oldugu 
inancmdayiz' iddiasllll 
sürdürüyor." 
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SIRPERDESi 
aralanabilecek mi 

KÜLTÜR Avrupa dergisinde Osman 
<;utsay tarafindan haziran aymda 
yaymlanan bu arkeolojik ve tarihi 

tartl§ma, bu haftaki Der Spiegel dergisine 
de konu oldu. Spiegel' de Sllll1Ilo Dünya 
Sava§l ba§hgiyla ile yaymlanan ü� sayfallk 
yazida özetle, §öyle denildi: 

"3200 ytl önce gizemli deniz halklan, 
Akdeniz' deki bazi ülkeleri yok etti. Bu 
konu, uzun süre ara§tlrmacllar i911 bir 
muammaych. �inldi izler Anadolu' daki 
bilinrneyen gü9ü bir kültürü i§aret 
ediyor. Ankara'ya 170 km uzakhktaki 
Hattu§a§ bölgesinde ya§ayan Hititlerin, 
MÖ 1200'lü ytllarda tarih sahnesinden 
silindigi ve bunun nedeninin bugüne l,<adar 
bir gizem olarak kalchgi vurgulanch. Bir 
zamanlar Karadeniz' den, Batl Anadolu 
ve Ege adalarmdan Mlsl.r deltasma kadar 
uzanan geni§ bir alanda ticaretiyle, 
sanahyla, kültürüyle ihti§amh bir uygarhk 
varch. Birden arka arkaya hepsi yok 
oldu. Uzun süre bu yok olU§un nedeni 
ke§fedilemedi. Volkan rru patlami§tl, halk 
rru ayaklanm!§tl, ba§ka bölgelerden gelen 
korsanlar rru bas1p yakip yikml§tl her 
§eyi? Luwian Vakfi Ba§karu Geoarkeolog
Eberhard Zangger, §iindi bu su perdesini
arayacak ara§hrmalari yürütüyor. Vaklf,
Ege' deki deniz halklarllllil olU§turdugu
müthi§ kültürü ortaya 9karmak i911, Bati
Anadolu' da yeni ara§hrmalarm ve kazllarm
yaptlmas1 gerektigini savunuyor."


